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Yeþaya, otuz sekizinci bölüm
I.

Yahuda'yla ilgili peygamberlikler (1-12)

II.

Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)

III.

Efraim ve Yahuda'yla ilgili uyarýcý önbildiriler (28-35)

IV.

Tarihsel parantez: Sanherib'in saldýrýlarý ve Hizkiya'nýn hastalýðý (36-39)
A. Sanherib'in saldýrýsý (36,37)
B. Hizkiya'nýn hastalýðý ve iyileþmesi (38)
1. Hizkiya ölüm derecesinde hastalanýr (38:1-8).
a. Yeþaya Hizkiya'ya ölümünü bildirir (38:1)
b. Hizkiya Rabbe aðlayarak yalvarýr (38:2-3).
c. Yeþaya yeniden Hizkiya'ya gönderilir (38:4-8).
1). Kral iyileþip on beþ yýl daha yaþayacaktýr (38:5,21).
2). Asur kralý Yeruþalim'i bir daha rahatsýz etmeyecektir (38:6).
3). Belirti olarak güneþ saatindeki gölge on derece geri
alýnacaktýr (38:7,8,22).
2. Hizkiya Tanrý'ya bir övgü yazar (38:9-20).
a. Öleceðini bildiði zamanki düþünceleri (38:8-15)
b. Yaþayacaðýný öðrendiði zamanki düþünceleri (38:16-20)
C. Hizkiya'nýn aptallýðý: Babil'in Yahuda'yý sürgüne götüreceði önceden bildirilir
(39)
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Bu bölüm 2. Krallar 20:1-11'le koþuttur. Ne var ki, ele alýnan ve alýnmayan ayrýntýlara baðlý olarak
Krallar'daki bildiriden hem ayrýlýr hem de ona göre kýsalýr. Hizkiya'nýn mezmuru (38:12-20) yalnýz
Yeþaya'nýn bildirisinde bulunur.
38:1 o günlerde: Hizkiya, egemenliðinin on dördüncü yýlýnda, Ý.Ö. 714 yýlýnda hastalandý (38:5;
2. Krallar 20:6).
Hizkiya ölüm derecesinde hastaydý: «Ölüm derecesi» sözü, eðer Tanrý araya girmeseydi bu
hastalýðýn doðal sonucunun ölüm olduðunu anlatýr. Bir inanlýnýn konumu ya da erdemleri onu
hastalýktan ve ölümden korumaz. Þöyle bir ayet olduðu unutulmamalý: «Rab, sevdiðin kiþi hasta»
(Yuhanna 11:3)!
Amots'un oðlu peygamber Yeþaya: Yeþaya'nýn kimliði iki belirgin özelliði sayýlarak tanýmlanýr:
Amots'un oðludur ve peygamberdir.
evine vasiyet et: Ölüm, hazýrlýklarý gerektirir. Kiþi iþlerini sona erdirmeli, sorumluluklarýný
baþkalarýna devretmelidir. Canýný ve ruhunu Tanrý'yla karþýlaþmaya hazýrlamalýdýr. Ölmeye hazýr
olan kiþinin yaþamý esenlik saçar.
Her insan, Ýsa Mesih'i kiþisel Kurtarýcý olarak kabul ederek sonsuz yaþam sahibi oluncaya dek
ruhça ölüm derecesinde hastadýr. Ölümü için bir an önce hazýrlýk yapmalýdýr. «Evine vasiyet
etmeli», yani, Ýsa Mesih'ten günahý için baðýþlanma aramalýdýr.
öleceksin, yaþamayacaksýn: Buna benzer peygamberlikler birer uyarýydý. Kendisine
peygamberlik bildirilen kiþi günahýndan Tanrý'ya dönmezse, peygamberlik uyarýldýðý gibi
gerçekleþirdi. Ne var ki, günahtan ulusal ya da kiþisel dönüþ peygamberliði gerektiren etkenleri
kaldýrmýþ olabilir. Örneðin, Nineve'nin yaþadýðý tanrýsal piþmanlýk Yunus'un bildirdiði yargýnýn geri
alýnmasýný olanaklý kýldý (Yunus 3:4,9,10).
38:2 yüzünü duvara çevirdi: Hizkiya'nýn tavrý Kral Ahab'ýnkine (1. Krallar 21:4) benzese de, tutumu
büsbütün deðiþikti. Ahab somurtkanlýkla sýrtýný çevresindekilere döndü. Hizkiya rahatsýz
olmayacaðý bir biçimde dua etmek üzere duvara döndü.
Rabbe yalvarýp dedi: Hizkiya dua adamýydý. Asurlular ülkesini tehdit edince tapýnaða gidip dua
etti. Þimdi ölüm derecesinde hastayken tapýnaða gidemedi, ama Tanrý'ya yataðýndan seslendi
(Matta 6:6). Aslýnda 36., 37. ve 38. bölümlerin vurguladýðý nokta, duanýn güçlü etkisidir.
1. Dua Tanrý'nýn düþmanlarýný, övünmelerinin ve baþarýlarýnýn doruðunda yýkmak için güçlü bir
araçtýr.
Sanherib'i durdurmak için kuþatýlmýþ bir kentte güçsüz bir kralýn duasýnýn etkili olacaðýný kim
düþünürdü (37:21,22)?
2. Dua, yýkýlmak üzere olan bir ülkeyi kurtarmak için yeterlidir.
Sanherib bir savaþta Yahuda'nýn 46 kasabasýný ele geçirmiþ, 200.000 kiþiyi Asur'a sürmüþtü.
Yerusalem'in kurtulacaðýna kim inanýrdý?
3. Dua Tanrý'nýn kiþinin zamanýný uzatmasý ve onu her yönden kutsamasý için güçlüdür (Yakup
5:15).
4. Dua kiþisel ve ulusal günaha baðýþ saðlamak için ve günahýn yargýsýný hafifletmek için güçlüdür
(55:7; Matta 6:12; Markos 11:25,26).
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38:3 ya Rab, niyaz ederim: Ýsrailliler arasýnda bir kiþinin gençken ölmesi, Tanrý'nýn o kiþiden hoþnut
olmadýðýna iliþkin bir belirtiydi (Süleyman'ýn Meselleri 10:27; Vaiz 7:17). Hizkiya daha kýrk yaþýný
doldurmamýþtý. Babasý Ahaz da genç yaþta, 36 yaþýndayken ölmüþtü (2. Krallar 16:2). Bu
nedenle Hizkiya kendisinin daha gençken ölümle karþý karþýya geliþinden kuþkulanmýyor, daha
ateþli bir biçimde yalvarýyordu (Yakup 5:14-16). Hizkiya Yerusalem'in kurtuluþu için dua etmiþti;
Tanrý'nýn da onu kurtaracaðýna iliþkin vaatlerle sevinmiþti (37:17,20,29). Þimdi kendi ölüm
derecesinde hastayken bu Acýma Kaynaðýna baþvurmaz mýydý?
Senin önünde hakikatle ve bütün yürekle nasýl yürüdüðümü ... hatýrla: Krallar ve Tarihler
kitaplarýný yazanlar da Hizkiya'nýn erdemlerine tanýklýk eder (2. Krallar 18:3-6; 2. Tarihler 29:2;
31:20,21). Ne var ki, Hizkiya kendisinin günahsýz olduðunu ileri sürmedi (38:17).
Senin gözünde iyi olaný yaptýðýmý hatýrla: Kiþinin Tanrý önünde doðru bir yaþam sürmesi, ölümü
sýrasýnda ona avuntu olur. Ne var ki, kiþinin temiz vicdanýný, kendi doðruluðunu övmesi onu doðru
kýlmaz. Çünkü kiþinin kendi doðruluðu yoktur. Hak etmediði doðruluðu, Mesih Ýsa lütfuyla
inanlýlara armaðan eder (Romalýlar 3:22-28; 4:1-7; 8:4; 9:31,32; 11:6; 2. Timoteus 1:9; Titus 3:5,6).
Kiþinin yaþamý, onun Mesih'in benzerliðinde olduðuna tanýklýk ederse, Tanrý yüceltilir ve kiþi hem
yaþarken hem de ölürken avuntu bulur (2. Korintliler 1:12).
yürüdüðüm: Yaþam, Tanrý'yla yürümek olmalýdýr (Tekvin 5:24; 1. Krallar 9:4).
iyi olaný yaptýðým: (Tekvin 17:1; Matta 5:48)
hatýrla: Hizkiya, «Ya Rab, lütfen beni yaþat» ya da «beni yanýna götür» diye yalvarmadý. Yalnýz
«Senin önünde nasýl yaþadýðýmý hatýrla» dedi. Duasýnýn sonucunu Tanrý'ya býraktý (Matta 26:39).
Hizkiya çok aðladý: Niçin aðladý? Ölümden korktu mu? Eski Antlaþma dönemindeki inanlýlar,
ölümden sonraki yaþamdan büyük ölçüde habersizdi. Pavlus, Yeni Antlaþma'da Mesih inanlýlarýný
bu konuda aydýnlattý (1. Korintliler 15). Ama Hizkiya'yý avutacak çok bilgi yoktu. Gerçi Eyüp,
«Bilirim ki, Kurtarýcým diridir ve sonunda topraðýn üzerinde dikilecektir. Benim derim, bu beden,
yok olduktan sonra, o zaman etim olmaksýzýn Tanrý'yý göreceðim ... Gözlerim O'nu görecek ve bir
yabancý gibi deðil» demiþti (Eyup 19:25-27). Çocuðu ölünce Davut, «Þimdi öldü, niçin oruç
tutayým? ... ben ona gideceðim, ama o bana dönmeyecektir» diyerek kendini avuttu (2. Samuel
12:23). Ýsa Mesih gelmeden önce inanlýlar Tanrý'nýn huzurunda olacaklarýný anlamýþlardý (57:1,2)
ama ayrýntýlara gelince bilgileri kýsýtlýydý. Belki bu yüzden dünyadaki yaþamlarýný uzatmayý
yeðliyorlardý.
Hizkiya'nýn gözyaþlarý için baþka ne gerekçesi olabilirdi? Oðlu Manasse bu hastalýktan üç yýl
sonra doðmuþtu. Belki baþka oðlu yoktu. Egemenliðinin kimin eline geçeceðinden ve baþlattýðý
düzeltmelere (reformlara) ne olacaðýndan kaygý çekmiþ olabilirdi.
Ya da Kurtarýcý'nýn ölüm karþýsýnda sýkýntý içinde dua ettiði gibi (Matta 26:36-46; Ýbraniler 5:7),
Hizkiya da duygularý taþmýþ olarak yüreðini Tanrý'ya boþaltýyordu. Ölümün ya da yaþamýn diðer
sýkýntýlarýnýn kolay olduðunu Tanrý bile söylemez. Bunlar yýpratýcý olduklarý için Mesih inanlýsý, «tüm
kaygýsýný O'nun üzerine yüklemeye» çaðrýlýr, «çünkü O sizi kayýrýr» (1. Petrus 5:7). Davut'un
yazdýðý mezmurlar buna benzer yakarýþlarla doludur: «Gözlerimi daðlara kaldýrýyorum. Yardýmým
nereden gelecek? Yardýmým gökleri ve yeri yaratan Rab'dendir» (Mezmur 121:1,2). Kiþi hafif
sýkýntýlarda Tanrý'ya yakarmaya alýþmalýdýr. Böylece aðýr sorunlarýnda da avutulacaðýndan emin
olup sarsýlmaz.
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38:4 Yeþaya'ya Rabbin þu sözü geldi: Hizkiya'ya ölüm haberini bildiren peygamber, onun
yaþayacaðýný müjdelemek için geri gönderildi. 2. Krallar 20:4-5, Yeþaya'nýn Hizkiya'ya öleceðini
bildirdikten sonra daha kentin ortasýndan çýkmamýþken Tanrý sözü yeniden ona ulaþtýðýný aktarýr.
Hizkiya'nýn duasýna yanýt verilmiþti: O on beþ yýl daha yaþayacaktý (65:24; Daniel 9:21).
38:5 Git, Hizkiya'ya söyle: Tanrý bireylere kiþisel ilgi gösterir. «Hizkiya'ya söyle.» «Öðrencilerine ve
Petrus'a ... deyin» (Markos 16:7).
Krallar'a göre Hizkiya'ya verilen haber tam olarak þöyleydi: «Atan Davut'un Allah'ý Rab þöyle
diyor: Senin duaný iþittim; gözyaþlarýný gördüm; iste, seni iyi edeceðim; üçüncü günde Rabbin
evine çýkacaksýn. Ve günlerinin üzerine on beþ yýl katacaðým; ve Asur kralýnýn avucundan seni
ve bu þehri kurtaracaðým; ve bu þehri kendim için ve kulum Davut'un hatýrý için koruyacaðým»
(2. Krallar 20:5,6). Ýtalik olarak yazýlan sözler Yeþaya'da bulunmaz.
Bu ayetlerde þu gerçekler göze çarpar:
1. Tanrý'nýn iyiliði
a. Tanrý insanlar arasýndaki baðlantýyý gözden kaçýrmaz. «Atan Davut» yalnýz soyaðacý bilgisi
deðildir. Ýkisi arasýnda kaç kuþak gelip geçmiþ olsa da, Davut'un Tanrý adamý olmasý
kendisinden sonra gelenlere kutsama saðladý.
b. Tanrý insanlarýn sýkýntýlarýna duyarlýdýr.
«Gözyaþlarýný gördüm!» (Mezmur 103:13; Matta 14:14).
c. Tanrý dualara dikkat eder.
«Duaný iþittim!»
ç. Tanrý insanlarýn günlerini çoðaltýr:
d. Tanrý kiþiyi ümitlendirir. Ama kiþi Tanrý’ya tam güvenmezse, ona ümit sunan bilgi onun
huzurunu kaçýrabilir.
Hizkiya on beþ yýl daha yaþayacaðýna kesinlikle güvenebilirdi ama ne zaman öleceðini de
biliyordu. Acaba bu bilgi günlerini gölgelemedi mi?
2. Ýnsanýn sorumluluðu
a. Bir kiþi uzun yaþayacaðýný varsayarak bilgelikle, dayanýklýlýkla yaþamýný tasarlamalýdýr.
b. Ýnsan aniden bir ölüm ve ölümden sonra sonsuzluk için her an hazýr olmalýdýr:
1). Ýsa Mesih'i kiþisel Kurtarcý olarak kabul ederek sonsuz yaþam sahibi olarak,
2). Yaþadýðý dönemde kendisine emanet edilen sorumluluklarý güvenilir biçimde
tamamlayarak.
Atan Davut'un Allah'ý: Tanrý, yaptýðý antlaþmalardan ve verdiði vaatlerden caymaz (Çýkýþ 20:6;
Mezmur 89:28-35).
senin duaný iþittim: Tanrý'nýn kulaðý, O'na inanlarýn dualarýna açýktýr (Mezmur 138:3). Duanýn
yanýtý þöyle olabilir:
1. «Hayýr» yanýtý,
2. «Bekle» yanýtý,
3. Ýstenilen þeyin elde ediliþi,
4. Ýstenilen þeyden daha yararlý bir þeyin verilmesi,
5. Ýstenilen þeye karþý duyulan ilginin azalýþý.
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gözyaþlarýný gördüm: (Mezmur 56:8; 84:6; 126:5,6)
günlerinin üzerine on beþ yýl katacaðým: Kutsal Yazý'da ilk kez birisine kaç yýl yaþayacaðý
bildirildi. On beþ yýl, Hizkiya'nýn egemenlik süresini iki kat uzatmýþ olacaktý. Böylelikle Hizkiya
çoðu krallardan daha uzun bir yaþam sürdü. O dönemde yaþayanlar çoðunlukla elli yaþýna
varmadýlar. Ýnsanoðlu kaç yýl yaþarsa yaþasýn yine de onlarýn toplamý birkaç gündür (Tekvin
5:27).
38:6 bu þehri kurtaracaðým: Yerusalem çevresinin Asur ordularý tarafýndan kuþatýldýðý gibi, Hizkaya
da hastalýkla kuþatýlýyordu. Eðer Yerusalem düþmanýn saldýrýsý altýnda kalsaydý, Hizkiya'nýn
sevinci saðlýðýna kavuþsa bile sönecekti. Ama Tanrý Hizkiya'nýn sevincini tamamladý: Hem krala
saðlýk verecek, hem de Yerusalem'i güvenlik içinde koruyacaktý. Hem Yerusalem'i hem Hizkiya'yý
aðýr sýkýntýdan özgür kýlarak Tanrý Kendi adýný yüceltti.
38:7 sana alamet: Tanrý, Hizkiya'ya lütfunu sürekli kanýtlamýþtý. Örneðin, Sanherib'in yenileceðine
iliþkin bir belirti verdi (37:30). Ayrýca Hizkiya'yý yaþatacaðý konusunda bir kanýt daha göstermeye
hazýrdý. Tanrý Hizkiya'nýn babasý Ahaz'ýn bir belirti istemesini buyurmuþtu. Ne var ki Ahaz, kendini
Tanrý'dan kutsal sayarak «Ýstemem ve Rabbi denemem» dedi. Bunun üzerinde Yeþaya onu þöyle
payladý: «Ýnsanlarý býktýrdýðýnýz sizin için az bir þey midir ki, Allahým'ý da býktýrmak istiyorsun?»
Sonra Tanrý'nýn Kendisi Ahaz'a bir belirti verdi. Belki Hizkiya Tanrý'nýn babasýna öfkelendiðini
anýmsadý. Her neyse, O'ndan bir belirti istemekten çekinmedi (7:10-12; 38:22; 2. Krallar 20:8).
Krallar'dan Hizkiya'nýn iki belirtiden birini seçmesi gerektiði yazýlýdýr (2. Krallar 20:9,10).
38:8 on derece: Her derece yarým saat ise, güneþ beþ saat geri alýndý.
geri alacaðým: Güneþin on derece ileri alýnmasý ve on derece geri alýnmasý iki ayrý seçenek
olarak krala sunuldu (2. Krallar 20:10). Hizkiya kendi yorumuna göre mucizelerden en büyüðünü,
yani güneþin on derece geri alýnmasýný seçti. Bu onun yaþamýnýn da uzatýlmasýný simgeliyordu.
Hizkaya'nýn seçimine uygun olarak Tanrý «geri alacaðým» dedi.
güneþ, üzerinde inmiþ olduðu günes saatinde on derece geri geldi: «Günes ... bir yiðit gibi
yoluna seðirtmek için sevinir» (Mezmur 19:5). Onu durdurmak, hatta geri çevirmek olanaksýzdýr.
Yalnýz ve yalnýz onu Yaratan güneþi ters yöne koþmaya ikna edebilir (Yeþu 10:12-14).
Ahaz'ýn güneþ saatinde: M. Henry'ye göre güneþin on derece geri alýnmasý baþka güneþ
saatlerinde de görünmüþtü. Örneðin, Babil'de göründüyse elçiler Hizkiya'dan bunu sormaya
gelmiþ olabilirdi (2. Tarihler 32:31).
38:9 hastalýðýndan þifa bulunca: Zaman zaman aðýr bir hastalýk zihinsel eylemleri olanaksýz kýlar.
Hizkiya hastalýðýndan iyileþince yalnýz bedeni deðil, aklý da saðlýðýna kavuþtu. Bu güçle eline
kalem alýp Tanrý'yý yüceltti.
þunu yazdý: Bundan önce Hizkiya, Davut'un ve Gören Asaf'ýn sözleriyle Levililer'in Tanrý'yý
yüceltmesini buyurmuþtu (2. Tarihler 29:30). Mezmurlar arasýnda onun hastalýktan iyileþmesine
uygun bir övgüyü kesinlikle bulabilirdi. Ne var ki, Tanrý'nýn gösterdiði iyiliði kaleme alarak O'nu
kendi sözleriyle yüceltmek istedi. Mesih inanlýsý da yaþadýðý olaylarý Tanrý açýsýndan yorumlamaya
çalýþýrsa ve O'nu överse yararlý bir çaba göstermiþ olur. Ne yazýk ki Hizkiya, yaþam süresine
eklenen on beþ yýl içinde bunu yapmayý sürdürmedi! Þu üzücü sözler bildirilmiþtir: «Hizkiya
kendisine edilen iyiliðin karþýlýðýný ödemedi; çünkü yüreði yükseldi» (2. Tarihler 32:25). Tanrý her

Yeþaya, 38. Bölüm, sayfa 5

˜˜˜ 343 ˜˜˜
Mesih inanlýsýný iyilikbilmezlikten korusun, koþmaya baþladýðý koþuyu utanca düþmeden yengiyle
bitirmesini saðlasýn.
Hizkiya'nýn bu yazýsýnda uzunluklarý birbirinden deðiþik dört þiir kýtasý az çok bellidir:
1) 38:10-12;
2) 38:13-14;
3) 38:15-17;
4) 38:18-20.
Ýlk iki kýtada kral ölümüne bakar; bu satýrlarda üzgün bir biçem egemendir. Son iki kýtada Hizkiya
yaþayacaðýna iliþkin vaadi almýþ olarak Tanrý'ya gönül borcunu belirtir. Kral Süleyman'ýn
zamanýndan sonra Yahuda krallarý tarafýndan yazýlmýþ olan, Kral Hizkiya'nýn bu yazýsýndan
(38:10-20) baþka hiçbir eser Eski Antlaþma'da yer almaz.
38:10 günlerimin öðle vaktinde: Hizkiya, yaþam güneþinin doruk noktasýna vardýðýný ve yavaþ yavaþ
ineceðini beklerken daha en yüksek noktasýnda birden bire sönmesinden korkuyordu.
ölüler diyarý: (14:9'la ilgili nota bakýn).
38:11 yaþayanlar diyarý: (Mezmur 27:13; 116:9)
Rabbi görmeyeceðim: (Mezmur 6:5; 30:9; 88:10-12; 115:17)
Rabbi ...Rabbi: Vurgulamak amacýyla sözler yinelenir. Þu ayetleri karþýlaþtýrýn (29:1; 33:22;
38:19; 40:1; 51:17).
Dünyada oturanlar arasýnda artýk insan görmeyeceðim, dedim: Davut da zaman zaman acele
edip karamsar düþüncelere kapýldýðýnýn farkýndaydý (Mezmur 31:22; 77:7-9. Ama Mezmur
27:13,14'ü [ayrýca, Mezmur 116:9'u] karþýlastýrýn).
38:12 bir çoban çadýrý gibi: Petrus'un dediði gibi, «Bilirim ki, Rabbimizin Ýsa Mesih'in de bana
gösterdiði üzre çadýrýmýn kaldýrýlmasý yakýndýr» (2. Petrus 1:14; Mezmur 52:5). Kiþinin çadýrý bir
iki kazýðýn sökülmesiyle yýkýlabilir. Çadýr ipleri bir anda koparýlabilir. Ne var ki, bu olay Mesih
inanlýlarý için üstün bir sevinç olacaktýr (2. Korintliler 5:1-10).
hayatýmý bir çulha gibi dürdüm; o beni eriþten kesecek: Benzer bir biçimde Eyup sýkýntýsýnda
þöyle seslenir: «Günlerim çulhanýn mekiðinden daha tez, bir ümit olmaksýzýn tükenmedeler»
(Eyup 7:6). Burada Hizkiya yaþamýný kendisinin dürdüðünü söyler. Düþüncelerini bu biçimde
açýklamasý, Yahve'nin belirlenmiþ istemini kabullendiðini belirttir. Çünkü «O beni eriþten kesecek»
demekle yaþamýna son verenin Yahve olduðunu onaylar.
38:13 sabahla gece arasýnda: Hizkiya bütün gün Yahve'nin yaþamýna son vermesini bekliyordu.
38:14 kumru gibi inledim: Araplar kumruyu «matem kýzý» olarak adlandýrlar (38:3; 59:11). Hizkiya
yaþamýnýn yükü altýnda inliyordu. Vaiz kitabý, yaþamýnýn aðýrlýðýný duyan bir adam tarafýndan
yazýldý. Hiç kimse, yaþamýn kutsal bir yük, Tanrý için yüklenilecek bir görev olduðunu
kabulleninceye dek doðru yaþayamaz.
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ya Rab, bana gadrediyorlar, Sen bana kefil ol: Bu ayetteki benzetme bir borçlunun alacaklý
tarafýndan mahkemeye sürükleniþini, sonra da tutukevine atýlýþýný akla getirir. Kurtulmasý için tek
çare vardýr: Borcunu ödeyen birini bulmak. Hizkiya Tanrý'yý kefil olarak sorumluluk yüklenmeye
çaðýrdý. Ne var ki, Tanrý ayný zamanda alacaklýdýr. Hizkiya Tanrý'nýn adaletini iyi anlamýþ olmasýna
karþýn, onu yargýlayan Tanrý'ya yalvardý, O'nun acýmasýný diledi.
38:15 ne diyeyim?: Þiirin biçemi burada birden deðiþir. Hizkiya ne diyeceðini þaþýrmýþtý, çünkü Rab
onun duasýný yanýtladý. Bu ayetten baþlayarak Hizkiya Tanrý'yý yüceltti.
bana söyleyen de O'dur, yapan da Kendisidir: (Sayýlar 23:19; 1. Selanikliler 5:24; Ýbraniler
10:23)
bütün ömrümce aðýr aðýr yürüyeceðim: Hizkiya, Tanrý'yla geçirdiði bu olayý unutmayacaðýna
ve bundan çýkardýðý derslere göre yaþayacaðýna söz verdi (Mezmur 119:67). Çok üzücü bir
gerçektir ki, Hizkiya verdiði bu sözü unuttu (38:9'la ilgili nota bakýn).
38:16 insanlar bunlarla yaþarlar: Yaratýklar ancak Tanrý'nýn iyiliðiyle yaþar (Mezmur 104:27-33).
ruhumun hayatý: Tanrý'yla ilgilenmeyen kiþi, canýnýn gereksinimlerini düþünmeye çaðrýldýðýnda
bir bahane olarak «Yaþamalýyým» der. Yaþamak sanki yalnýzca nefes alýp vermek, bedensel
gereksinimlerin karþýlanmasý demekmiþ gibi davranýr. Ne boþ bir düþünce! Sanki yemek, içmek,
uyumak, giyinmek yaþamýn tüm anlamýymýþ! Tam tersine, ademoðlunun yaþamý ruhundadýr.
Ruhuyla
1. Tanrýsal gerçekleri kavrayabilir ve deðerlendirebilir (Tesniye 8:3).
2. Tanrý Baba'ya yaklaþabilir ve O'nunla paydaþlýk edebilir (Yuhanna 4:21).
3. Tanrý'ya gönüllü hizmet sunar (Romalýlar 6:13,19).
4. Mesih'in benzerliðinde biçimlenir (Galatyalýlar 4:19).
38:17 bana çok acýlýk olmasý selametim içindi: (Mezmur 94:12; 119:75; Süleyman'ýn Meseller'i 3:12;
Ýbraniler 12:5-11; 1. Petrus 4:1,2)
canýmý sevdiðin için: Tanrý'nýn sevgisi Hizkiya'yý çukurdan çekti (Hoþea 11:4).
çürüme çukurundan beni kurtardýn: Ýsa Mesih günahlýlarýn yerine ölüm ve günah cezasýný
büsbütün ödeyerek, O'na inananlarý tam anlamýyla çürüme çukurundan kurtarmýþtýr (Mezmur
88:4-7).
bütün suçlarýmý sýrtýnýn ardýna attýn: Hizkiya ölümüne iliþkin bildiriyi günahýnýn gerektirdiði bir
yargý olarak gördü. Bunun için yaþayacaðýný duyunca günahlarýnýn baðýþlandýðýný anladý. Ýtiraf
edilmiþ günahlar baðýþlanýr; Tanrý onlarý bir daha anýmsamaz (43:25; 44:22; 64:9; Mezmur 25:7;
79:8-9; 103:10-14; Mika 7:19). Öte yandan, Tanrý kiþinin itiraf etmediði günahlarý unutmaz
(Mezmur 90:8'i karþýlaþtýrýn: «Fesatlarýmýzý kendi önüne; gizli günahlarýmýzý yüzünün nuruna
koydun»). Özet olarak Tanrý günahla ilgili olarak þöyle davranýr:
1. Hesap tutar.
«Tanrý'nýn önünde hiçbir yaratýk gizlenemez. Kendisine hesap vermekle sorumlu olduðumuz
kiþinin gözünde her þey tüm çýplaklýðýyla belirgindir» (Ýbraniler 4:13).
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2. Günaha uygun cezayý saptar (1. Selanikliler 4:6; Ýbraniler 10:30-31; 2. Petrus 2:9-10; Vahiy
16:7; 19:2a).
Cezalarýn bazýlarý günahýn doðal sonucudur, bazýlarý da Tanrý'nýn özel yargýlarýdýr.
3. Baðýþlar (1:18; Ýbraniler 9:22).
4. Ýnanlýlarýn dualarýný iþitir ve gereksinimlerini karþýlarken lütufla davranýr. Mesih inanlýlarýný
Oðlu'nun doðruluðuyla kuþanmýþ olarak görür (61:10; Romalýlar 4:22-24; Filipililer 3:9).
acýlýk, suçlar: Kutsal Yazý'da hastalýk gibi acý olaylar ile günah arasýnda bir baðlantýnýn var olduðu
vurgulanýr. Dünyada günah olmasaydý hastalýk da olmayacaktý. Bu temel bir ilkedir. Günahýn
dünyada egemenlik sürmesinin bir sonucu da hastalýktýr. Ýnsanlar zaman zaman, bazýlarý da
sürekli olarak saðlýktan yoksun kalýr. Hasta oluþlarý, onlarýn kendi iþledikleri bir günahýn cezasý
olmayabilir. Öte yandan, hastalýk kimi zaman belirli bir suçun gerektirdiði sýkýdüzendir. Tanrý kiþiyi
saðlýða kavuþturursa, saðlýk ne denli hoþ ve sevindirici olsa da, geçici olduðu göz önünde
tutulmalýdýr. Kiþi saðlýða kavuþmakla yetinmemelidir. Ruhça da dinç olmak için Tanrý'nýn
yardýmýný dilemelidir. Ne yazýk ki, birçoklarý çok yüzeysel biçimde düþünür. Bedensel rahatlýða
kavuþurlarsa gereðinden çok mutlu olurlar; ruh, sonsuzluk, Tanrý yokmuþ gibi Tanrý'yla barýþmayý
aramaz, O'nunla doðru bir iliþki içinde yaþamayý önemsemezler. Tanrý kiþiyi bedence kutsarsa,
ilgisini ruhsal alana da çevirmek istediði kesindir (Matta 9:5,6).
38:18 ölüler diyarý sana hamdedemez: Yani, ölmüþ bir inanlýnýn cennette Tanrý'yý yüceltebilmesine
karþýn, dünyada artýk O'nu yüceltemez («Hizkiya çok aðladý» ile nota bakýn, 38:3) ve O'nun
egemenliðinin geliþmesi hizmetinde çalýþamaz. Yeþaya, doðru adamýn ölmekle esenliðe girdiðini
bildirdi (57:1,2). Ne var ki, Hizkiya için bu esenlik ruhsal eylemsizlik anlamýna geliyordu. Ölülerin
gelecek yaþamda Tanrý'yý yüceltemediklerini sanýyordu. Ancak Ýsa Mesih «yaþamý ve
ölümsüzlüðü Sevinç Getirici Haber aracýlýðýyla aydýnlýða çýkardý» (2. Timoteos 1:10).
1. Ýsa Mesih'e göre bir Mesih inanlýsý ölür ölmez Tanrý'nýn huzurunda bulunur (Yuhanna 14:2,3;
17:24; Filipililer 1:21,23; 1. Selanikliler 4:17).
2. Ýsa'ya göre Mesih inanlýlarý cennette Tanrý'yý yüceltecekler (Vahiy 5:13).
3. Ýsa Mesih'in öðrettiði gibi cennette Mesih inanlýlarýnýn birbirleriyle paydaþlýðý vardýr. Ölümde
dünyadaki inanlýlar topluluðuyla paydaþlýða son verilir, cennetteki inanlýlar topluluðuyla
paydaþlýk sürdürülür. Burada günah inanlýlarýn paydaþlýðýný engeller, ama cennetteki paydaþlýk
günahtan arýnmýþ olduðu için bu dünyada bilinemeyen birliðe eriþilir.
4. Mesih inanlýlarý bu dünyada anlayamadýklarý tanrýsal gerçekleri cennette kavrayabilecek
(1. Korintliler 13:12).
5. Gerçek yaþamýn bolluðu cennette yaþanýr. «Bu çürüyen beden çürümezliði ... kuþan»malý
(1. Korintliler 15:53-54).
Hizkiya'nýn ölümle ilgili yas tutar tutumu, Yeni Antlaþma'da cennetle ilgili gerçekleri bilen bir Mesih
inanlýsýna yakýþmaz. Her Mesih inanlýsý, bu dünyada yaþadýkça vatanýnýn cennet olduðunu sürekli
göz önünde tutarak Tanrý'yý hoþnut eden eylemlere öncelik tanýsýn (2. Korintliler 7:1; Efesliler
5:26,27; Ýbraniler 12:14; 1. Yuhanna 3:3).
ümit baðlayamazlar: Tanrý'nýn huzuruna vardýktan sonra bu dünyada bilinen gerçekler, inanlýlarýn
ümit baðladýklarý vaatler artýk gizli kalmaz. «Çünkü bu umutla kurtuluþ bulduk. Ama umut
baðlanan þey görülseydi ona umut denemezdi. Çünkü gördüðü þeye kim umut baðlar? Oysa
görmediðimiz þeye umut baðlarsak, onu katlanýþla gözleriz. » (Romalýlar 8:24,25). Bu dünyada
vaat edileni daha görmeden kiþinin Tanrý Sözü'ne ümit baðlayýþý, inancýna bir tanýklýktýr. Böylece
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de Tanrý'yý yüceltir (Mezmur 71:14; 119:49). Ýsa Mesih'i tanýmayanlar bunu yapamazlar
(1. Selanikliler 4:13). Ýsa Mesih'te ölmüþ olanlar ise, artýk dünyada Tanrý'yý böyle yüceltemezler.
38:19 yaþayan, yaþayan: Önemini vurgulamak amacýyla sözler iki kez yenilenir. «Seni yüceltecek olan
bugün yaþayandýr» anlamýndadýr.
çocuklara Senin hakikatini baba bildirecek: Tanrý, sonsuz ve kutsal gerçekler unutulmasýn diye
anne babalarýn her olanak bulduklarýnda bunlarý çocuklarýna iletmelerini ve uygulatmalarýný
buyurdu (Tesniye 6:6-7; 11:19).
1. Bir anne babanýn kendi çocuklarý üzerinde baþkalarýndan çok daha özel bir etkisi vardýr.
2. Bir anne babanýn kendi çocuklarý için bir baþkasýna yükleyemeceði sorumluluklar vardýr.
3. Bir anne baba çocuklarýnýn doðru yaþamalarýna baþkalarýndan daha çok ilgi duyarlar.
Hizkiya babalarýn bu görevlerini Tesniye'den öðrenmiþti. Buna karþýn, daha sonra doðan ve 12
yýl babalýk görevini yaptýðý oðlu Manasse'yi doðrulukta yürümek için isteklendiremedi (2. Krallar
21:1-6). Manasse'nin tanrýsýzlýðý ile Hizkiya'nýn yüreðinin yükselmesi arasýnda bir iliþki olduðuna
hiç kuþku yoktur (2. Tarihler 32:25).
38:20 Rab beni kurtarmaya hazýrdýr: (12:2; Mezmur 116)
Rabbin evinde ömrümüzün bütün günlerinde ilahilerimi sazlarla terennüm edeceðiz: Kim
edecek? Hizkiya'yla Yahuda halký mý? Yoksa Hizkiya'yla çocuklarý mý (38:19)? O anda
Hizkiya'nýn niyeti övgüye deðerdi, ama bu erdemli amacýndan caydý. Ýnsanýn yüreði Tanrý'ya karþý
yükselmiþse, ne denli çok saz çalýnýrsa çalýnsýn, ne denli çok ilahi söylenirse söylensin o kiþinin
övgüsü boþtur (29:13; 57:15; 66:2; Mezmur 51:15-17; Matta 15:8).
38:21 incir: Hem Eski Antlaþma'daki peygamberler hem de Ýsa Mesih insanlarý saðlýða kavuþturmak
için kendi baþýna yetersiz bir madde kullanmýþlardý (1. Krallar 17:21; 2. Krallar 4:34,41; 5:14;
Markos 7:33; 8:23; Yuhanna 9:6,7). Tanrý'nýn gücü maddelerin etkisini arttýrdý.
çýban: Çýban olarak çevrilen sözcük, Mýsýrlar üzerine gelen altýncý veba için (Çýkýþ 9:9-11), cüzam
hastalýðýnýn oluþturduðu yara için (Levililer 13:18-23) ve Eyup'un çektiði hastalýk için (Eyup 2:7)
de kullanýlmýþtýr.
38:22 Rabbin evine çýkacaðým: Hizkiya o zamana dek kral olarak tapýnaða seve seve giderek Yahuda
halkýna örnek olmuþtu. Kral olsun, sýradan inanlý olsun imanda saðlýklý kalmayý önemseyen her
inanlý, kardeþlerle bir araya gelmekten vazgeçmemelidir (Ýbraniler 10:25; Mezmur 122:1).
Örneðin, Mesih Ýsa iyileþtirdiði adamý tapýnakta buldu (Yuhanna 5:14).
alamet: (38:7'yle ilgili nota bakýn)
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